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एका ऩक्ष्माच्मा बेदक चचत्कायण्माभ ऱे त्माचं्मा वंध्मेत 

व्मत्मम आरा. त्मांनी लय ऩाहशरे. त्मांच्मा डोक्मालय एक 

ष ब्ध फहशयी ववाणा चकया भायताना हदवरा. तेलढ्मात 

काशीतयी भऊ आणण उफदाय त्मांच्मा शातात ऩडरं. 

ववाण्माच्मा चोचीतून त्माची शळकाय व टरी शोती. . 

शजायो लऴाांऩलूी बायतात, मासलल्कक्म नालाच े एक ऋऴी 
शोऊन गेरे. त ेआणण त्मांची फामको एका घनदाट जंगरात 

याशत अवत. त्मा जंगरातून ऩवलत्र गंगा नदी लाशत अवे. 

एके हदलळी ऩशाटे नेशभीप्रभाणे ते प्रात:वंध्मा कयण्मावाठी 
नदीककनायी गेरे. 





ऋऴींनी शऱू शऱू आऩरा शात उघडरा. त्मांच्मा तऱशाताच्मा 
ओंजऱीत एक चचट करा उंदीय शोता. त्माच ेरशान, कोभर 

ळयीय बीतीन े थयथय काऩत शोत.े त्मा लदृ्ध ऋऴींनी 
काऱजीऩलूवक घाफयरेल्कमा उंदयारा एका लडाच्मा ऩानालय 

ठेलरे आणण आऩरी प्राथवना ऩणूव केरी. भग त्मांच्मा 
मोगवाभर्थमावद्लाये त्मांनी त्मा उंदयारा एका व ंदय रशान 

भ रीच ेरूऩ हदरे. 



घयी गेल्कमालय त्मांनी भ रीरा आऩल्कमा फामकोकड े हदरे. त े

म्शणारे, "बामे, शी आऩल्कमावाठी देलांनी हदरेरी बेट आशे." 

ऋऴींच्मा ऩत्नीने त्मा व ंदय रशानग्मा भ रीरा आऩल्कमा 
शातात घेतर.े ततरा खऩू आनंद झारा शोता. ततरा ततच्मा 
आजऩमांत केरेल्कमा प्राथवनेचे पऱ शभऱारे शोत.े ततरा आऩर े

शक्काच ेभरू शभऱारे शोते.  

  ऩशाटेच्मा व भायाव शभऱारी म्शणून त्मांनी त्मा 
चचभ यडीच ेनाल ठेलरे उऴा. त्मांनी आऩल्कमा भ रीप्रभाणेच 

ततच ेरारनऩारन केरे. 

  अळीच काशी लऴ े आनंदान े गेरी. आता उऴा भोठी 
झारी शोती. एक रूऩलान तरुणी हदवामरा रागरी शोती. 
ती जंगरात कपयत अवताना, ततच्मा वौंदमावने आणण 

नजाकतीने प्राणीशी बायालनू ततच्मावश कपयत अवत.  



एके हदलळी वकाऱी ऋऴींची फामको त्मांना म्शणारी, 
"भरा लाटतं आऩल्कमा भ रीवाठी आता ऩती ळोधण्माची 
लेऱ आरी आशे." "ततच्मावाठी आऩण वलोत्तभ लय 

ळोधरा ऩाहशजे." ऋऴी म्शणारे. "भी वमूवदेलारा ऩत्नी 
म्शणून ततचा स्लीकाय कयामरा वांगेन!"  





 अवे म्शणून त्मा ऋऴींनी वमूावरा फोरालरं. 

वमूवदेल आऩल्कमा वलव वोनेयी लबैलावकट आरा. 
त्माच्मा तेजान ेजंगरातीर झाडांची ऩान ेजऱारी 
आणण गलत शोयऩऱरे. 
 उऴा लऱून ओयडरी. "भी त्माच्माकड ेऩाशू ळकत 

नाशी. डोळमांना हदऩलणाये त्माच ेतजे आशे आणण  
तो ताऩदामक आशे." भग ऋऴींची फामको 
म्शणारी, "काऱजी करू नकोव भ री, त झ ेलडीर 

त झ्मावाठी वमूावऩेषाशी लयचढ ऩती ळोधतीर." 

"शे यवल, त झ्माऩेषा भोठा, लयचढ अवा कोणी 
आशे का?" ऋऴींनी वमूावरा वलचायरं. वमूावने 

उत्तय हदरं, "ढग भाझ्माऩेषा लयचढ आशे, कायण 

तो भरा रऩल ूळकतो. आणण भाझ ेतेज कभी करु 

ळकतो."  



भग ऋऴींनी ढगारा फोरालर.ं 

ढगांचा देल आकाळातनू खारी उतयरा तेंव्शा आकाळ गडद 

झारे आणण जंगरातीर प्राणी ऩऱून गेरे. 

"त रा शा ढग ऩती म्शणनू चारेर?" ऋऴींनी आऩल्कमा भ रीरा 
वलचायर.ं 

"अशो नाशी फाफा." उऴा म्शणारी. "तो ककती काऱा आशे, 

भाझ्मावाठी तो नाशी." 

"शे ढगा, त झ्माऩेषा भशान अवा कोणी आशे काम?" ऋऴींनी 
वलचायर.ं "लाया," ढगान े उत्तय हदरं, "एका झटक्मात तो 
भरा त्मारा शल ंततथे घेऊन जाऊ ळकतो." 

म्शणून त्मा ऋऴींनी लाय्मारा फोरालरं. भशान ऩलनदेल 

जंगरात गजवना कयीत शोता. अगदी उंच आणण वळक्त 

झाडदेंखीर त्माच्मा भागावलय लाकत शोती आणण डोरत 

शोती. 
"तो खूऩ फेचनै लाटतो आणण चंचरशी आशे!" उऴा ओयडरी. 
"शे ऩलनदेला त झ्माऩेषा कोण भोठा आशे?" ऋऴींनी 
वलचायर.ं 

"ऩलवत," लाया म्शणारा, "कायण तो एकटाच भाझ्मा भागावत 

उबा याशू ळकतो आणण भरा थांफल ूळकतो."  





भग ऋऴींनी ऩलवतारा शाक भायरी. ऩलवतान े उत्तय हदरे, 

म्शणजे ती गजवनाच शोती. 
 त्माभ ऱे तनभावण झारले्कमा शजायो प्रततध्लनीनंी वायी जभीन 

शादयरी. 
"ळलेटी भरा भाझ्मा भ रीवाठी वलावत भशान नलया भ रगा 
वाऩडरा." ऋऴी आऩल्कमा भ रीरा म्शणारे. 

"कृऩमा भरा त्माच्माळी रग्न कयण्माव बाग ऩाडू नका." उऴा 
ओयडरी. "भी इतक्मा ओफडधोफड आणण ततयक्मा तायक्मा 
भाणवाफयोफय कवे जगू?" 

"शे ऩलवता, त झ्माऩेषा कोण भोठा अव ूळकेर?" तनयाळनेे ऋऴी 
उद्गायरे.  

त्मालेऱेव प्रततध्लनींनी उत्तय हदरे. "जो डोंगय क यतडू 

ळकतो त्माच्माऩेषा भशान कोणीशी अव ूळकत नाशी." 

तेलढ्मात, दाट जंगरातून एक छोटा उंदीय फागडत आरा. 
तो थेट उऴाकड ेऩऱारा आणण ततच्मा ऩामाजलऱ फवरा. 
त्माच ंचभकदाय अंग, जण ूताऩरेल्कमा वोन्मावायखे शोतं. 

आणण त्माच े चचभटीवायखे नाक ऩशाटेच्मा लेऱच्मा 
आकाळाप्रभाणे रार ग राफी शोते. . 





मा व ंदय जीलाच्मा दळवनाने त्मा तरुण भ रीच्मा अंगालय 

योभांच उठरे. आणण ततच ेरृदम त्मा रशान उंदयावलऴमीच्मा 
प्रेभान े बयरे. ती आऩल्कमा ग डघ्मालय खारी फवरी आणण 

म्शणारी, 
"वप्रम वऩताश्री, कृऩमा भरा भाझ ेभऱू रूऩ द्मा. भी माच्माळी 
रग्न केरे तयच भी खयोखय आनंदी शोईन. इतय कोणीळीशी 
रग्न करून भी व खी शोणाय नाशी." 

त्मा ऋऴींना भग काम कयाले रागेर शे भाशीत  
शोत.े त्मांनी आऩल्कमा मोगवाभर्थमावद्लाये आऩल्कमा 
भ रीच ेरूऩांतय ऩ न्शा उंदयाभध्मे केरे. 

एका षणावाठी उऴा त्मा ऋऴीऩदी ऩोचरेल्कमा 
भाणवावभोय ळांतऩणे उबी याहशरी, ततच े डोऱे 

प्रेभान ेआणण आनंदान ेचभकत शोते. 
भग ती ततच्मा ळजेायी थांफरेल्कमा छोट्मा उंदयाकड े

 लऱरी आणण त े दोघे एकत्रच त्मा 
 घनदाट जंगरात ऩऱत गेरे. 

समाप्त 



कथेबद्दल थोडसंं. 
भाऊव-भेडन शी गोष्ट फश धा शजायो लऴाांऩूली बायतात प्रथभ वांचगतरी गेरी शोती. नंतय, णिस्तऩूलव 
200 वाराच्मा आवऩाव वंस्कृत बाऴेभध्मे (अशबजात बायतीम बाऴा) शी शरहशरी गेरी. 
शी कथा ऩंचतंत्राचा (म्शणज े"ऩाच ऩ स्तके") एक बाग आशे, ज्मात चौय्मांळी "नीतत" ककंला नैततक 

भूल्कमे वांगणाय्मा कथा आशेत. भूरत् ऩंचतंत्र ग रुत ल्कम जनांनी शरहशरेरे शोते. एका ळशाण्मा 
याजाच्मा तीन भूखव ऩ त्रांना फोध शभऱाला म्शणून त्मा गोष्टी वांगण्मात आल्कमा शोत्मा. 
ऩंधयाव्मा ळतकात त्माकाऱच्मा छऩाईच्मा नलीन तंत्रातून छाऩल्कमा गेरेल्कमा ऩहशल्कमा काशी 
ऩ स्तकांभध्मे ऩंचतंत्राची इंग्रजी ल जभवन बाऴेतीर आलतृ्ती तनघारी शोती. माशळलाम इतय बाऴांतये 

आजशी रोकवप्रम आशेत. 
 
 लेखक / कलाकाराबद्दल 

भेशरी गोबाई शे भूऱच ेभ ंफईतीर यहशलावी आशेत. रंडनभधीर यॉमर कॉरेज ऑप आटवभध्मे 

जाण्माऩूली त्मांनी अथवळास्त्र आणण याज्मळास्त्रात फीए केरे आणण तेथे रॉ स्कूरभध्मे शळषण 

घेतरे. 

श्री. गोबाई मांनी भ ंफई, रंडन आणण न्मूमॉकव  मेथीर फड्मा जाहशयात कंऩन्मांभध्मे करा हदग्दळवक 

म्शणून काभ केरे आशे. ते आता न्मूमॉकव  ळशयात एका अऩाटवभेंटभध्मे याशतात. त्मांनी आऩल्कमा 
घयात एक फ रडॉग आणण दोन वमाभी भांजयी ठेलरेल्कमा आशेत. ते चचत्रकरा आणण रेखन अळा 
दोन्शी गोष्टींना आऩरा लेऱ देतात. 


